
 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

JUBILEA   -   JUBILEA   -  JUBILEA 
Boží požehnání a vše dobré do dalších let přejeme sestrám a bratřím našeho 

sboru při příležitosti jejich narozenin. 
  

2. dubna    Alena Hájková z Morkůvek - 60 let 
3. dubna    Libuše Svobodová z Klobouk - 90 let 

    Miroslav Tiefenbach z Brumovic - 87 let 
8. dubna    Lydie Kinclová z Morkůvek - 87 let 
9. dubna    Jarmila Černá z Klobouk - 60 let 

11. dubna    Lydie Foretová z Klobouk - 60 let 

12. dubna    Růžena Navrátilová z Klobouk - 87 let 

13. dubna    Jarmila Ševelová z Brumovic - 88 let 
15. dubna    Jarmila Babáčková z Morkůvek - 77 let 
16. dubna    Miluše Pilátová z Klobouk - 83 let 
17. dubna    Jaroslav Pilát z Klobouk - 80 let 
18. dubna    Miroslav Navrátil z Klobouk - 65 let 
21. dubna    Josef Matějíček z Klobouk - 85 let 
22. dubna    Jaroslava Varmužová z Klobouk - 75 let 
23. dubna    Jaroslav Kratochvíl z Klobouk - 60 let 
24. dubna    Jiřina Dostálová z Klobouk - 87 let 

    Jiří Váňa z Klobouk - 85 let 
26. dubna    Libuše Bravencová z Morkůvek - 88 let 
27. dubna    Vlasta Poláková z Brumovic - 90 let 
28. dubna    Jarmila Patková z Klobouk - 93 let 
2. května    Karel Husák z Klobouk - 92 let 

    Zdeněk Pilát z Klobouk - 65 let 
5. května    Jaromír Mráz z Velkých Hostěrádek - 88 let 

11. května    Marie Krupicová z Klobouk - 76 let 
15. května    Milan Nádeníček z Borkovan - 79 let 
17. května    Aloisie Mullerová z Borkovan - 78 let 
18. května    Zdenka Adamová z Klobouk - 65 let 
22. května    Marie Chrástková z Lednice na Moravě - 65 let 
23. května    Naděžda Dobrovolná z Klobouk - 83 let 
27. května    Drahomíra Přibylová z Kašnice - 86 let 

    Jaroslava Pilařová z Klobouk - 75 let 
30. května    Jaroslava Babáčková z Morkůvek - 76 let 

 

UPŘÍMNĚ BLAHOPŘEJEME 
 

 

Zprávy ze života sboru Českobratrské církve evangelické 
v Kloboukách u Brna 

ročník XVIV.                                                                 duben a květen 2017 AD 

Kristus shromažďu je svůj lid 
 

Liturgická doba postní a velikonoční 
 

2. dubna 2017 – 5. neděle postní 
9.30 Klobouky – káže Jiří Gruber 

Povolání nového staršovstva a katechetky 
 

9. dubna 2017 – Květná neděle 
8.00 Brumovice (bohoslužba se svátostí křtu), 9.30 Klobouky 

 

14. dubna 2017 – Velký pátek 
9.30 Klobouky – bohoslužba se sv. Večeří Páně 

 

16. dubna 2017 – Neděle Zmrtvýchvstání 
9.30 Klobouky – bohoslužba se svátostí křtu a sv. Večeří Páně 

 

23. dubna 2017 – 2. neděle velikonoční 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

30. dubna 2017 – 3. neděle velikonoční 
9.30 Klobouky – rodinná bohoslužba 

 

7. května 2017 – 4. neděle velikonoční 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

14. května 2017 – 5. neděle velikonoční 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

21. května 2017 – 6. neděle velikonoční 
8.00 Morkůvky, 9.30 Klobouky, 11.00 Velké Hostěrádky 

 

28. května 2017 – 7. neděle velikonoční 
8.00 Brumovice, 9.30 Klobouky 

 

   Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna, Brněnská 30, 691 72, 
  e-mail: cceklobouky@seznam.cz; http://klobouky.evangnet.cz; tel.: 608 579 839; 

IČ sboru: 48452327; číslo bankovního účtu: 2200347489/2010 
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Biblické slovo – Liturgické období postní a velikonoční 
Heslo Jednoty Bratrské na měsíc duben: „Proč hledáte živého mezi 
mrtvými? Není zde, byl vzkříšen.“ (Lk 24,5-6) 
Velikonoční událost nás uvádí v rozpaky. Jsme nejprve němí, nemáme slov. Jak 
se to mohlo stát? Proč zrovna takto dopadl Ježíš? Jakým utrpením prošel ten, 

který se stal člověkem, aby skrze něho lidé 
spatřili Boha. Mlčení Velkého Pátku, ticho, 
smutek nějakou dobu trvají. Každý rok 
v tuto dobu přemýšlíme nad Láskou, která 
se nevzdává, která vydrží, která vytrvá až do 
konce.  
Bůh měl pro Ježíše jinou budoucnost, 
nechtěl, aby jej lidé odmítli a zabili. Bůh 
možná vyhlížel to, co Martin Luther King 

popsal jako „společenství lásky“, nenásilně narůstající lidskou pospolitost, jež 
roste jako zrno hořčičné, aby nakonec obsáhlo celou zemi. Snad ještě i na kříži 
se Bůh pokoušel změnit mysl a srdce těch, kdo Ježíše křižovali, ale lidské 
sobectví, strach a nenávist tento záměr zmařily. Ukřižování zjevuje skutečnost 
naší svobody odvrátit se – individuálně i kolektivně – od Božího záměru s našimi 
životy. Máme svobodu zvolit si raději pohodlí než náročnost, svobodu 
podlehnout skupinové mentalitě místo abychom si zachovali vlastní rozum a cit. 
A přece do tohoto smutku přichází radostný výkřik: „Kristus vstal z mrtvých!“ 
Velikonoční naděje protrhává tragédii Velkého pátku i nejistotu Bílé soboty. Do 
tmy zazáří světlo.  
Bůh účastný lidského utrpení světu znovu žehná a Ježíše vzkřísí k životu.  
Na obrázku vidíme kříž, jeho stopy jsou vyryty hluboko do Krista, který 
s rozepjatými pažemi žehná světu. Bůh tak neruší minulost, ale proměňuje ji. 
V Kristově zmrtvýchvstání objevujeme, že nás nic nemůže odloučit od Boží lásky. 
Díky společenství s Bohem dostáváme i uprostřed zármutku a bolesti naději.  
 

Heslo Jednoty Bratrské na měsíc květen: 
„Vaše slovo ať je vždy laskavé a dobře kořeněné; ať víte, jak ke komu 
promluvit.“ (Kol 4,6) 
Jak výstižné je to poslání! Naše řeč nemá být nemastná neslaná, nemáme si 
mazat med kolem úst a přitom si zachovat laskavost a vlídnost. Ekumenický 
překlad uvádí „Vaše slovo až je vždy laskavé a určité.“ Našemu mluvení nemá 
scházet laskavost ale ani peprnost, konkrétnost. A máme se tak i chovat: být 
laskaví a jasní. Apoštol tak popisuje nejen naši řeč, ale také náš charakter, který 
má určovat celý náš život, totiž těch, kteří patří ke společenství Kristovu.  
Bratři a sestry, přeji Vám požehnaný zbytek půstu i celou dobu velikonoční. 
Martina Zuštinová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánky a přehled akcí – duben a květen: 
Neděle 2.4. 19.30 Nešpory pro Betlém – koncert skupiny OBOROH 

Červený kostel Brno 
Pondělí  3.4. Staršovstvo v 19.00 
Úterý 25.4. Setkání u kávy a filmu od 18.30 na faře – The Vicar 

of  Dibley – Farářka z  Dibley. Jedinečný britský seriál 
o  vesnické farářce. Uvidíme spolu první tři díly. Celkem 80 
minut. České titulky.    

Pondělí 2.5. Staršovstvo 19.00 
 6-8.5. Sborové putování do Českého ráje 
Neděle 28.5. Seniorátní neděle v Nosislavi 
Úterý 30.5. Setkání u kávy a filmu – 19.00 na faře – Co jsme komu 

udělali? Francouzská komedie o rodičích, kteří se musí 
vyrovnávat s tím, že si jejich čtyři dcery vezmou muže 
rozdílných národností a náboženství. Český dabing.  

 
Nové staršovstvo 
Při Výročním sborovém shromáždění bylo zvoleno nové staršovstvo. Ke své 
činnosti bude pověřeno seniorátním seniorem Jiřím Gruberem 2. dubna.  
Jiří Gruber nám při této bohoslužbě poslouží kázáním. Tuto slavnost využijeme 
také k poděkování za obětavou službu členům staršovstva, kteří ze staršovstva 
odchází.  
Nové staršovstvo: Petr Blažek, Dana Bobková, Hana Dostálová, Jaroslava 
Kordiovská, Jiří Pilát, Vít Sedláček, Libuše Vinterová, Petr Zajíc, Jana Lexová, Rut 
Zvonařová, Vlastimil Chlápek, František Pučálka, Jitka Chrástková, Josef Šedivý, 
Tomáš Vostřák, Lubomír Lexa, Pavel Jež. (Řazeno abecedně podle obcí.) 
Náhradníci: Marta Matulová, Jiřina Pilátová, Jana Tichlerová, Pavel Dostál, 
Libuše Oprchalová, Květa Moučková. 

Představení katechumenů 

Dva roky se na svůj křest pečlivě připravují čtyři mladí lidé: Karolína a Markéta 
Holáskovy, Eliška Valentová a Petr Hejl. O Velikonoční neděli, neděli, při které 
slavíme vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, budou pokřtěni. Přijmou také 
požehnání konfirmační. Srdečně Vás zveme k této slavnostní bohoslužbě.  
 

Souznění tentokrát s Martinem Lutherem 

28. 5. 2017 Seniorátní neděle v Nosislavi 
I tento rok máme příležitost potkat bratry a sestry z celého našeho seniorátu, 
rodiny, lidi mladé i starší, kteří jsou rádi spolu a hledají možnosti, jak se 
poznávat, jak spolu souznít. Takové souznění je naším motivem. Jako muzikanti, 
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kteří spolu hrají v kapele nebo v orchestru si chceme naslouchat a dolaďovat se, 
abychom spolu dobře zněli. Na programu budou přednášky, výtvarné, hudební 
i sportovní dílny, vše zaměřené na Martina Luthera. Svou činnost představí 
odbor pro děti a mládež, odbor misijní, diakonický. Více informací na faře.    
 

Sbírka na Jeronýmovu Jednotu 
Milí přátelé, od Velikonoc do konce května probíhá každoročně sbírka darů na 
Jeronýmovu Jednotu. Děkujeme všem, kteří na tuto sbírku pamatovali minulý 
rok. Tato sbírka je vyjádřením solidarity s našimi sbory, které právě opravují své 
budovy a nedostává se jim finančních prostředků. Naše fary a kostely vytvářejí 
důležité zázemí pro zvěstování Božího slova, pro společenství evangelických 
sborů. I náš sbor z této sbírky v minulosti čerpal. Děkujeme všem, kteří přispějí i 
tento rok.  
     

Okénko do Diakonie Betlém – Betlém představuje projekt 

výstavby nového Betléma 
 

Příští rok to bude již 30 let, co byla Klobouckému sboru fakticky vrácena 
Odstrčilova vila na Císařově ulici č. 27, ve které od roku 1990 funguje Domov 
Betlém pro dospělé osoby s těžkým tělesným postižením. 
Za prostory Odstrčilovy vily a přilehlého areálu jsme velice vděční, ale provoz 
domova a potřeby jeho obyvatel naráží od počátku na určité mantinely, které 
budova (původně rodinná vila) z počátku 20. století má. Vždy jsme se snažili 
v rámci možností řešit prostorové a technické nároky provozu dané sociální 
služby velmi citlivě k původní budově, tedy co nejméně zasahovat do jejích 
dispozic a celkového vzhledu. Delší dobu již ale víme, že je třeba hledat nové 
řešení pro celý domov odpovídající současným standardům sociálních služeb 
a potřebám jejich uživatelů. V současné době například dva z obyvatel bydlí 
v malém domku na ulici Brněnská, odkud musí v každém počasí přecházet do 
vily na jídlo, společné aktivity apod. Pro žádané a hojně navštěvované 
doprovodné služby ergoterapie a masáží využíváme tzv. sklepy, což vyžaduje 
rovněž přejíždění venkem za každého počasí a v každou roční dobu. 
Výtah, který je pro zdolávání víceúrovňové budovy nutností, je umístěn rovněž 
venku, i když přístup do něj je alespoň zastřešen. Vedle Domova pro osoby se 
zdravotním postižením má Betlém vyčleněno také jedno lůžko pro pobytovou 
odlehčovací službu, která je formou krátkodobých pobytů určena lidem s růz-
ným zdravotním postižením a seniorům. Protože se jedná o velice žádanou 
službu, rádi bychom její kapacitu zvýšili, což nám ale současné prostory 
neumožňují. Proto se chceme pokusit získat finanční prostředky z fondů EU na 
vybudování nového Domova Betlém v blízkém sousedství toho stávajícího. 

Konkrétně chceme žádat o finanční podporu z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), a to v nejbližší výzvě na rozvoj infrastruktury 
sociálních služeb.  V současné době vrcholí práce na architektonické studii a 
stavebním projektu, abychom mohli v daném termínu podat žádost o finanční 
podporu projektu a ještě předtím žádost o územní souhlas a stavební povolení. 
I když dopředu nemáme nic jisté, bez projektu a  stavebního povolení se 
neobejdeme. 
Nový Domov Betlém vzniká ve spolupráci s architekty ze spo- 
lečnosti DIMENSE v.o.s. a s projektanty z firmy Ateliér 99. 

 
 

by musel nové stavbě formou demolice ustoupit). V přízemí nového domova 
budou garáže, vstupní hala, technické místnosti jako kotelna, prádelna, sklady, 
dále kancelář vedoucího a sociální pracovnice, šatna pro pracovníky domova a 
nové prostory pro ergoterapii a masáže. Druhé a třetí nadzemní podlaží pak 
budou sloužit jako dvě samostatné domácnosti, každá z nich pro 6 stálých 
obyvatel a minimálně pro 1 hosta na odlehčovací službě. Každá domácnost tak 
obsahuje: v západním křídle budovy společnou kuchyň s jídelnou a velkým 
obývacím pokojem, ve východním křídle 6 ložnic, koupelny, WC a malou 
garsonku pro poskytování odlehčovací služby. Všechna podlaží budou 
propojena výtahem a schodištěm. Koncepce nového domova Betlém vychází 
z našich dlouholetých zkušeností a je v souladu s platnými standardy 
Ministerstva práce a sociálních věcí pro pobytové sociální služby. Součástí 
projektu je také odkoupení potřebného pozemku od Klobouckého sboru, 
o  kterém jednalo Výroční sborové shromáždění na svém setkání v neděli 
26.  března. Pokud se vše podaří, tj. pokud náš projekt získá potřebnou finanční 
podporu IROP ve výši 95% uznatelných nákladů, tak by se obyvatelé Betléma 
mohli do nového domova stěhovat začátkem roku 2020. Prosíme, držte nám 
palce, ať se to podaří.                                                                             Bc. Jana Lexová 
 

A jak tedy vypadá 
náš „sen“ o novém 
Domově Betlém? 

 

Nová třípodlažní stavba 
navazuje těsně na boční 
opěrnou zeď sklepů a svý-
mi severními „zády“ přilé-
há k okraji lesoparku. Dvě 
křídla stavby se sedlovými 
střechami se pak vysunují 
dopředu na jih, za slun-
cem (starší domek č.p. 
329 stojící u současné 
brány  do  areálu  Betléma 
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Kazatelská stanice Brumovice. Vážení přátelé, pokračujeme 

v připomínání historie našich kazatelských stanic. Ohlédnutí za dějinami stanice 
v Brumovicích sepsal ing. Josef Šedivý. (Díl druhý. Pokračování příště.) 
     Léta 1900 – 1910 patří podle vzpomínek pamětníků k době největšího 
rozmachu kazatelské stanice. Bylo založeno sdružení mládeže, nedělní škola, 
scházel se pěvecký kroužek, bylo zakoupeno harmonium a budovala se sborová 
knihovna. Hlavním organizátorem byl učitel obecní školy bratr František 
Ondruška, který v Brumovicích působil od r. 1895 do roku 1909. 
    V roce 1918 bylo rozhodnuto stavět novou modlitebnu. Byl již zakoupen 
materiál, ale pro stoupající poválečnou drahotu bylo od stavby upuštěno a 
materiál výhodně prodán.  
Rozhodnutí o stavbě nové modlitebny padlo znovu 2. února 1926. Stavba byla 
svěřena staviteli Adolfu Rozbořilovi z Brumovic. Stavební práce byly zahájeny 
14. února 1927. Slavnostní otevření modlitebny se konalo 8. září 1927. První 
křtiny se v nové modlitebně konaly 25. září a první svatba 20. listopadu 1927. 
Od roku 1927 slouží modlitebna trvale k bohoslužbám a jiným církevním akcím. 
 
Generální oprava modlitebny. 
V posledních pěti letech proběhla generální rekonstrukce modlitebny. Postupně 
byly provedeny tyto práce: Výměna nové krytiny střechy včetně nového 
olaťování, výměna oken, vybudování nového sociálního zařízení a přebudování 
sborové místnosti a  kuchyně, výměna podlahy za parketovou, provedeny nové 
venkovní omítky, přestavba skladové místnosti, parkové úpravy dvora včetně 
nových chodníků, oprava sklepa, nový plot a vrata v zadní části dvora a řada 
dalších drobnějších prací.  
Všechny tyto práce byly provedeny díky velké obětavosti a pod odborným 
vedením bratra Josefa Hájka. Poděkování patří bratru faráři Jiřímu Gruberovi, 
jehož snahou bylo provést maximum úprav tak, jak si budova modlitebny po 75 
letech zasluhuje.     Práce na modlitebně mohly být provedeny v tomto rozsahu 
pouze za finanční podpory Obecního úřadu v Brumovicích, daru z Jeronýmovy 
jednoty a z finančních sbírek evangelických rodin.  
I v historii modlitebny se objevují prvky sociální práce a pomoci bližním, 
podobné dnešní Diakonii. Ve staré budově modlitebny bylo umožněno bydlet 
v jedné místnosti rodině Kovaříkově (nebyla to evangelická rodina), protože 
neměli kde bydlet a Kovařík byl těžce nemocen. Bratři a sestry se podíleli i na 
jejich sociální podpoře.  
Ve staré modlitebně se dne 21. 2. 1921 narodil Vladimír Kovařík, pozdější 
významný malíř a grafik (podílel se na známkové tvorbě s rytcem Herčíkem). 
Umělecky působil v Praze až do své smrti v roce 1999.  
 

Práce provedené v roce 2001 
Plot z betonových panelů v zahradě za modlitebnou. 
Nová vrata – železný rám s dřevěnou výplní. 
Venkovní omítky ve dvoře včetně štítu a omítky od Kučerového. 
Nadstavba kůlny – skladu včetně nové střechy, okna a dveří. 
V roce 2001 byla zaplacena okna do sborového sálu, zabudovaná v roce 2000. 
Celkem na modlitebnu bylo vynaloženo 138,249,- Kč 
Od obce Brumovice činil finanční příspěvek 90 tis. Kč. 
Obec Brumovice vybudovala před modlitebnou nové chodníky.  
 
Z historie brumovických evangelíků. 
S historií modlitebny úzce souvisí historie brumovických evangelíků 
a protestantismu v našem kraji vůbec. Novodobý protestantismus na Kloboucku 
tkví svými kořeny daleko hlouběji než ve svobodomyslném hnutí z doby, když 
byl vydán toleranční patent v r. 1781. 
Náboženské cítění v Brumovicích navazuje na náboženskou minulost celého 
kraje a ta patří k nejpestřejším obrazům náboženské minulosti vůbec. Málokterý 
kraj jevil tolik náboženské vnímavosti jako jižní Morava. Byly v ní zastoupeny 
nejrůznorodější směry náboženské. Brumovice jako obec se písemně uvádí 
poprvé v r. 1250, kdy je markrabí Přemysl daroval Kunovi z Obřan.   
Ten Brumovice vzápětí prodal olomouckému biskupovi Brunovi ze 
Schauenburku. Pak Brumovice několikrát změnily majitele. Bylo to i v důsledku 
složité situace za válek husitských v první třetině 15. století. Na počátku 
husitského hnutí celá Morava se hlásila k opravným snahám Husovým. Čtyři 
pětiny far bylo tehdy obsazeno protestantskými duchovními. Tento poměr se 
sice měnil v neprospěch husitů, ale přesto husitství zůstávalo v kraji většinovým 
a to po dlouhou řadu let. I další vývoj české reformace jižní Morava sdílela.  
 

 
                                                                          6                                                                                                                                                                                7 


